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Met deze nieuwsbrief wil de Stichting de adoptanten op de hoogte brengen
van activiteiten en ontwikkelingen binnen de adoptie-organisatie.

Voorwoord van de voorzitter
Wij bieden u hierbij de tiende editie aan 
van onze nieuwsbrief. Met genoegen richt 
ik mij tot u als nieuwe voorzitter van de 
Stichting Adoptie Graven Amerikaanse 
Begraafplaats Margraten.
Mijn uitzendingen als beroepsofficier bij 
de Koninklijke landmacht brachten mij in 
het plaatsje Srebrenica waar de
kwetsbaarheid van vrijheid en vrede 
tastbaar was. Net als u vind ik het daarom 
belangrijk om de gedachtenis aan onze 
bevrijders levend te houden en niet te 
vergeten wat zij voor ons gedaan hebben. 
De meesten van u behoren tot de
generatie die de Tweede Wereldoorlog 
niet heeft meegemaakt. U behoort allen 
wel tot de generatie die de laatste
decennia de opkomst van terreur heeft beleefd. Recente terroristische aanslagen 
maken duidelijk dat onze vrijheid en onze veilige samenleving kwetsbaar is. Het 
herdenken van onze bevrijders en het koesteren van onze vrijheid is actueel en
noodzakelijker dan ooit. De uitdagingen van onze tijd geven het adoptieprogramma 
meer diepgang en betekenis zowel voor adoptanten als voor Amerikaanse
nabestaanden. 
Adoptie verenigt twee landen in gezamenlijk herdenken, in gezamenlijk koesteren 
van vrijheid en vrede. Er ontstaat een verbintenis die sterker is dan een
bondgenootschap, een saamhorigheid, hechter dan met diplomatieke middelen
bereikbaar: er ontstaat een eenheid! Dit idee van eenheid vanuit een gedeeld
verleden en een gezamenlijke toekomst is een sterk en inspirerend idee, een
fenomeen, dat de kracht heeft een wezenlijke verandering in de hoofden van mensen 
tot stand te brengen. Het is een boodschap die zich verder en verder verspreidt en 
méér en méér mensen aanspreekt, inspireert en motiveert in hun levenshouding! Het 
offer dat onze bevrijders gaven wint daarmee met de tijd alleen maar aan waarde! En 
dat is verdiend: zij gaven voor ons hun leven! 
Ik wens u ook in 2016 veel voldoening in het uitvoeren van uw taak als adoptant.

Ton Hermes
Voorzitter

Jaargang 10 - april 2016
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Bestuur van de Stichting

Vanaf 1 juni 2015 bestaat het bestuur 
van de Stichting uit: Jacques
Aussems (secretaris/plv.voorzitter), 
Jimmy Brouns, Roger Caelen, Ruud 
Croonen (penningmeester), Ton
Hermes (voorzitter), Bert Kleijnen,
Frenk Lahaye, Frans Roebroeks en
Nicole Sproncken-Blezer.
Ere-bestuursleden:
Fien Opreij-Bendermacher en
Jo Purnot.
Historisch consulent:
Prof. dr. Peter Schrijvers

Openingstijden van de
begraafplaats

De begraafplaats is zeven dagen per 
week geopend van 9.00 tot 17.00 uur 
uitgezonderd eerste Kerstdag en
Nieuwjaarsdag. Op 4 mei (Nationale 
Dodenherdenking) is de begraafplaats 
ook in de avonduren geopend.

Adreswijzigingen en andere 
mutaties doorgeven

U wordt dringend verzocht om adres-
wijzigingen (huis- en emailadressen) en 
eventuele andere mutaties, die voor het 
adoptieregister van belang zijn, aan ons 
door te geven. Ook wanneer u het door 
u geadopteerde graf/naam niet meer 
(geregeld) kunt bezoeken, verzoeken wij 
u ons hierover te informeren via
info@adoptiegraven-margraten.nl
Telefonisch kan ook: 043-4583050 (Ton 
Hermes) of 043-4582177 (Bert Kleijnen).

Dank ontvangst
giften/donaties

Het spreekt van zelf dat wij bijzonder 
vereerd zijn met de giften/donaties die 
wij elk jaar van onze adoptanten en
begunstigers mogen ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor.
Het komt voor dat giften/donaties die 
voor onze Stichting bestemd zijn,
worden overgemaakt op een verkeerd 
bankrekeningnummer. Wilt u ons 
financieel ondersteunen doe dat dan 
uitsluitend door het bedrag te storten op 
IBAN-rekeningnummer NL 89 RABO 
0158 8200 45 ten name van onze Stich-
ting. Dank voor uw medewerking.
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Boeken en DVD’s 

Via onze Stichting kunt u in het bezit 
komen van boeken en DVD’s m.b.t. de 
geschiedenis van de begraafplaats en 
van het adoptieprogramma.
Bezoek daarvoor onze webshop http://
www.adoptiegraven-margraten.nl/
webshop De publicaties en films zijn ook 
te koop bij de balie van Multimate Jan 
Opreij BV, Aan de Fremme 50,
6269 BE te Margraten.



Afscheid bestuurslid Jacques Aussems
Jacques Aussems - secretaris/plaatsvervangend voorzitter - heeft verleden jaar reeds kenbaar gemaakt zijn functie per 1 juli 
2016 beschikbaar te stellen. Ook Jacques is de zeventig gepasseerd en vindt het na een periode van meer dan dertien jaar voor de 
Stichting als vrijwilliger werkzaam te zijn, genoeg geweest. Hij was de grondlegger van de huidige Stichting in 2002. Hij was de 
persoon die in de jaren negentig het vertrouwen van dhr. Felix Prevoo van het ‘Burgercomité Margraten’ wist te verkrijgen om 
het adoptieregister af te staan aan een nieuw op te richten Stichting. In zijn functie bij de Stichting heeft Jacques in al die jaren op 
een bijzondere wijze zijn steentje bijgedragen om het adoptieprogramma van de Amerikaanse begraafplaats zowel nationaal als 
internationaal nadrukkelijker op de kaart te zetten. En dat dit gelukt is moge blijken 
uit het feit dat op 14 november 2015 het uiteindelijke streefdoel - de adoptie van alle 
graven en namen op de Walls of the Missing van de Amerikaanse begraafplaats - 
werd gerealiseerd. Op die datum reikte onze beschermheer, gouverneur Bovens, het 
laatste adoptiecertificaat uit aan de leerlingen van het Broeklandcollege uit
Hoensbroek. Een mijlpaal was bereikt: alle 10.023 bevrijders waren geadopteerd. De 
cirkel is hiermee rond, aldus Jacques.
Naast het voeren van de normale secretariaatswerkzaamheden was hij
contactpersoon van de Stichting met de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid, 
coördinator/mede-uitvoerder van diverse projecten binnen de Stichting,
mede-initiatiefnemer tot het opstarten van de jaarlijkse nieuwsbrief en lid van het 
Dagelijks Bestuur. Veel van zijn initiatieven waren gericht op het toekomstbestendig 
maken én houden van de Stichting.
Het stichtingsbestuur is Jacques zeer erkentelijk voor de accurate wijze waarop 
hij de vele werkzaamheden voor de Stichting in de loop der jaren heeft verricht en 
wenst hem nog vele jaren in goede gezondheid toe.

Memorial Day, zondag 29 mei 2016 

Programma
10.00 uur Eucharistieviering georganiseerd door de Stichting Culturele Muziekmanifestaties
 Margraten. Hoofdcelebrant is hulpbisschop Mgr. Everard de Jong. De zang in deze
 viering wordt verzorgd door het Mergelland Mannenkoor

 15.00 uur Herdenkingsbijeenkomst met toespraken en kranslegging

Toegang
Zowel de plechtigheid in de ochtend als ’s middags is voor iedereen toegankelijk. De praktijk wijst uit dat er tijdens de
eucharistieviering altijd voldoende zitplaatsen zijn. Voor het middagprogramma zijn alleen voor de genodigden stoelen en aparte 
plaatsen gereserveerd. Voor de overige bezoekers is plaats op de tribunes en rondom de afzettingen.

Route en parkeren
Bezoekers voor de herdenkingsbijeenkomst die uit de richting Maastricht of Gulpen komen, kunnen via de Rijksweg de
begraafplaats bereiken en daar hun auto parkeren. Het parkeren tijdens Memorial Day wordt geregeld door de Marechaussee. 
Normaal gesproken zijn er voldoende parkeerplekken maar wij adviseren bezoekers wel op tijd aanwezig te zijn vanwege de te 
verwachten verkeersdrukte. Er is ook speciale parking geregeld voor gehandicapten.

Bloemen brengen
Memorial Day is dé gelegenheid om bloemen bij het geadopteerde graf of bij de naam op de Walls of the Missing te plaatsen. 
Het is immers de dag waarop de Verenigde Staten wereldwijd hun gesneuvelde soldaten herdenken. Wij hopen dat de adoptanten 
ook dit jaar weer goed voor de dag komen en de begraafplaats veranderen in één grote bloemenzee. Helaas constateren we nog 
elk jaar dat er graven zijn waarop geen bloemetje is geplaatst. Wij vinden dit jammer en doen een beroep op deze adoptanten om 
hiervoor zorg te dragen. Wanneer u niet te ver van de begraafplaats woont, en het weer het toelaat, breng dan uw bloemen op 
donderdag of vrijdag omdat het vooral op zaterdag erg druk is op de begraafplaats.

Informatie
Heeft u verdere vragen over Memorial Day dan kunt u zich wenden tot de Amerikaanse Begraafplaats. Het adres is: Amerikaanse 
Begraafplaats 1, 6269 NA Margraten, tel. 043-4581208, e-mail: netherlands@abmc.gov
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Vernieuwde website
Aan het begin van dit jaar lanceerde onze Stichting haar nieuwe website. De vorige 
website was verouderd en daardoor niet bruikbaar voor smartphone of tablet.
Bovendien liet de beveiliging te wensen over. Een website is het gezicht van een 
organisatie en wij hechten er veel waarde aan om elke bezoeker netjes en gastvrij te 
ontvangen. Het resultaat is een fraaie en overzichtelijke website met mooie
afbeeldingen en links. De website kent ook een Engelstalig deel, speciaal bedoeld 
voor onze Amerikaanse vrienden. Via de website kunt u hulp vragen bij uw
zoektocht naar nabestaanden in de VS, kunnen boeken en dvd’s worden besteld en is 
het mogelijk u aan te melden voor 
de adoptie van een graf of naam op 
de Walls of the Missing. Dat laatste 
betekent echter dat u voorlopig 
op een wachtlijst wordt geplaatst.
We nodigen u van harte uit om een 
kijkje te nemen op
www.adoptiegraven-margraten.nl. 

Generaal Maurice Rose

Generaal Maurice Rose (1899-1945) ligt 
begraven in plot C, rij 1, graf 1

De ranghoogste militair die in
Margraten begraven ligt, is tweesterren 
generaal Maurice Rose. Hij werd
geboren op 26 november 1899 in
Middletown, in de staat Connecticut. 
Tussen 1916 en 1945 zou hij dienen in 
het Amerikaanse leger.
Zijn vuurdoop kreeg hij als jonge eerste 
luitenant in de 89e US infanteriedivisie 
op de slagvelden van de Eerste
Wereldoorlog in Frankrijk. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin 
hij snel promotie maakte, diende hij bij 
de Eerste en Tweede US Pantserdivisies 
in Noord Afrika, waar hij in 1943 tijdens 
de strijd om Tunesië met de Eerste 
een Silver Star verdiende. Terug bij de 
Tweede Pantserdivisie (bijnaam Hell on 
Wheels), vlak voordat zijn eenheid ging 
deelnemen aan de invasie van Sicilië, 
ontving hij zijn promotie tot Brigadier 
General. Met diezelfde Tweede Pant-
serdivisie nam Rose deel aan de invasie 
in Normandië, waar zijn eenheid een 
sterke Duitse eenheid bij Carentan wist 
te verslaan. 
Op 7 augustus 1944 kreeg Rose het 
commando over de Derde Pantserdivisie,
bijgenaamd Spearhead en werd hij 
tegelijkertijd bevorderd tot Major 
General. Bij deze divisie zou hij zijn 

naam vestigen als een zeer dappere en 
onconventionele commandant. Onder 
zijn leiding trok de Derde in een hoog 
tempo op door Noord-Frankrijk en 
België richting Duitsland, waarbij de 
enorme vuurkracht van Spearhead elke 
Duitse weerstand wist te breken. Tijdens 
de opmars van zijn divisie bevond Rose 
zich meestal bij de voorste eenheden, 
hetgeen een grote positieve invloed 
had op het moreel van zijn manschap-
pen. De Derde speelde een belangrijke 
rol bij verschillende acties, zoals bij de 
Slag om de Ardennen, en was de eerste 
geallieerde eenheid die door de Duitse 
Siegfriedlinie heen brak. Verder houdt 
Spearhead het record van de grootste 
opmars in één dag: op 29 maart 1945 
rukte Rose’s eenheden 101 mijl (163 km) 
op in Duitsland. 
De dag na dit huzarenstuk bevond Rose 
zich bij een eenheid aan het front in de 
buurt van Paderborn. Plotseling kreeg de 
colonne vijandelijk vuur en blokkeerden 
enkele reusachtige Duitse Tigertanks de 
weg. Een jeep wist nog te ontkomen, het 
voertuig van Rose knalde bij een
ontsnappingspoging tegen een boom. 
Het luik van een Tiger werd geopend en 
een Duitser richtte zijn machinegeweer 
op de groep. Generaal Rose greep naar 

zijn pistoolholster. Waarom is tot op de 
dag van vandaag niet duidelijk: wilde 
hij zijn pistool afkoppelen als teken van 
overgave, of wilde hij terugvechten? 
Maar het resultaat van deze onverwachte 
actie was dat de Duitser een salvo 
afvuurde, waarvan een kogel Rose in 
het hoofd raakte en hij dood in zijn jeep 
neerviel.
Zo vonden zijn manschappen hem een 
dag later. Op 2 april 1945 werd hij in 
Ittenbach begraven. Na de oorlog werd 
zijn stoffelijk overschot overgebracht 
naar Margraten. Daar ligt Maurice Rose 
begraven in vak C, rij 1, graf 1. Zijn graf 
is geadopteerd door de basisschool van 
Margraten, de trotse naamdrager van 
deze dappere generaal en ‘World War 
II’s Greatest Forgotten Commander 
‘ zoals hij door zijn biografen wordt 
genoemd.

Meer lezen over generaal Rose: 
Steven L. Ossad en Don R. Marsh, 
Major General Maurice Rose: World 
War II’s Greatest Forgotten Commander 
(2006 ).
Filmbeelden van zijn begrafenis in It-
tenbach zijn te zien via Youtube: 
http://www.youtube.com/
watch?v=E6FL5ybi1ng
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Adoptie ongekend populair 

Op 14 november 2015 reikte onze beschermheer, gouverneur Bovens, het laatste
adoptiecertificaat uit aan leerlingen van het Broeklandcollege uit Hoensbroek. 
Daarmee zijn alle 8301 graven alsmede alle 1722 namen op de Muren der Vermisten 
geadopteerd. Een historische mijlpaal is bereikt en dat stemt ons erg dankbaar.
De keerzijde van dit succes is dat er een enorme wachtlijst is ontstaan van bijna 500 
aspirant adoptanten. Het kan jaren duren voordat deze mensen kunnen toetreden tot 
onze adoptiegemeenschap. Vandaar deze oproep aan adoptanten die meerdere graven 
of namen hebben geadopteerd om te overwegen één daarvan beschikbaar te stellen, 
zodat we de wachtlijst kunnen aanpakken. Wij zijn ons er terdege van bewust dat dit 
voor betrokkenen geen eenvoudige beslissing is. Maar u kunt er zeker van zijn dat de 
nieuwe adoptant ‘uw soldaat’ op dezelfde wijze zal blijven eren en herdenken. Mocht 
u aan deze oproep gehoor willen geven, stuur dan een mail naar info@adoptiegraven-
margraten.nl en vermeldt daarin welk graf of welke naam u beschikbaar stelt. Namens 
de honderden wachtenden alvast onze oprechte dank

Nieuws van de begraafplaats: Familiebezoek
Ieder jaar weer vinden ongeveer 250.000 bezoekers hun weg 
naar onze prachtige begraafplaats. Tussen de vijf en tien 
procent heeft een Amerikaans paspoort. De meeste bezoekers 
komen uit Nederland maar bezoekers van over de hele wereld 
vinden hun weg naar Margraten. Deze cijfers worden
berekend met behulp van het gastenboek in het
bezoekersgebouw dat door velen van u wordt getekend.
Wat onze begraafplaats bijzonder maakt, zijn onze vaste 
bezoekers, de adoptanten! Sommige adoptanten bezoeken 
‘hun soldaat’ iedere week! De meesten van u bezoeken de 
begraafplaats tenminste twee keer per jaar, rond de kerst en 
in de maand mei. Waar andere Amerikaanse begraafplaatsen 
alleen maar éénmalige bezoekers kennen, kunnen wij gerust 
spreken van onze ‘vaste klanten’.
Al onze bezoekers zijn belangrijk maar enkelen verdienen
extra aandacht. In 2015 bezochten rond de 400 familieleden 
de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Zij kwamen 
allen met een missie. Voor velen is dit een oude vergeelde zwart-wit foto van een soldaat op de schoorsteenmantel. Iemand die ze 
nooit persoonlijk gekend hebben maar die wel voortleeft in de verhalen binnen hun familie. De meest directe familieleden zijn 
we langzaam aan het verliezen. Ouders van de soldaten zijn waarschijnlijk allemaal overleden en ook de broers en zussen worden 
steeds zeldzamer. Zelfs kinderen van onze soldaten zijn al 70 plus. En toch blijft het bezoek van familieleden vrij stabiel vanwege de 
grotere mobiliteit van de gemiddelde Amerikaan.
Familiebezoeken zijn altijd speciaal. In bijna 25 dienstjaren heb ik duizenden familieleden naar het graf van hun familielid begeleid 
maar het blijft een unieke en speciale ervaring. Voor de leiding van de begraafplaats zijn familieleden de allerbelangrijkste
bezoekers. Nabestaanden die de begraafplaats bezoeken worden met open armen ontvangen. Bezoeken van familieleden is één van 
de redenen waarom twee Amerikanen de leiding hebben over de begraafplaats. De familie wordt geacht het familieboek te tekenen 
en normaal gesproken escorteren wij ze naar het graf en proberen al hun vragen te beantwoorden. Ook ontvangen zij bij hun bezoek 
een compleet informatiepakket met materiaal over de begraafplaats en ABMC. Dankzij de Stichting Culturele
Muziekmanifestaties Margraten mogen wij elke familie een Do You Remember-DVD aanbieden. Wij doen er alles aan om van dit 
vaak éénmalige bezoek een unieke, onvergetelijke ervaring te maken.
De laatste jaren doet zich een nieuw fenomeen voor. Steeds meer Amerikanen hebben contact met de adoptanten van het graf van 
hun familielid. Dat heeft alles te maken met het succes van de Adoptiestichting. De stap om de reis naar Margraten te maken kan 
hierdoor soms zelfs gemakkelijker worden. Op het eerste gezicht een duidelijke win-win situatie.
De laatste tijd zien we steeds vaker dat familieleden samen met de adoptanten rechtstreeks naar het graf gaan en het kantoor links 
laten liggen. Graag willen mijn Amerikaanse collega’s en ik de familieleden welkom heten, het familieboek laten tekenen en het 
informatiepakket overhandigen. Niet geheel onbelangrijk om te weten voor de nabestaanden is, dat hun Amerikaanse overheid
betaalt voor het onderhoud van alle begraafplaatsen buiten de VS. Zij denken vaak dat dit allemaal wordt bekostigd door de

Voor de eerste keer in haar leven bezocht de 101-jarige Ella 
Langenwalter-Rybin in 2013 het graf van haar broer Eldon Rybin. 
(foto: Richard Arsenault)

Gouverneur Bovens reikt het laatste 
adoptiecertificaat uit aan leerlingen van 
het Broeklandcollege.

- 4 -



adoptiestichting, wat weer kan leiden tot andere problemen. Wij, de medewerkers van ABMC, bedanken u voor de gastrol die u ver-
vult en als we hierin samenwerken, creëren we pas een echte win-win situatie! Daarom vragen wij u om ons op de hoogte te stellen 
wanneer u, samen met Amerikaanse familieleden, voornemens bent een bezoek aan de begraafplaats te brengen.

Frenk Lahaye
Senior Associate
Netherlands American Cemetery

Terugblik activiteiten adoptiejubileum
Memorial Day 2015 – zondag 24 mei – stond mede in het teken van de 70ste verjaardag van de adoptie-organisatie. De jubileumac-
tiviteiten van de Stichting werden bijgewoond door niet minder dan 80 Amerikaanse gasten. Voornamelijk waren dit nabestaanden/
familieleden van bevrijders die begraven liggen op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten en verenigd zijn in de American 
World War II Orphans Network (AWON).

Op zaterdagochtend 23 mei werden onze gasten op de Amerikaanse begraafplaats begroet door het Stichtingsbestuur. Na een 
bezoek aan de graven en de Walls of the Missing werd er geluncht in de recreatieve ruimte van de Multimate in Margraten, waarna 
door Jotja Bessems haar filmdocumentaire ‘Onze Soldaat’ werd vertoond. Aansluitend vond in het gemeentehuis van Eijsden-
Margraten een ontvangst plaats waar de nabestaanden/familieleden in contact werden gebracht met de adoptanten, die het graf of 
de naam van hun gesneuvelde vader of ander familielid hebben geadopteerd. Een emotionele gebeurtenis waar zo hier en daar wat 
tranen werden weggepinkt. De AWON kwam ook met een verrassing voor onze jubilerende Stichting: een door beeldhouwer Paul 
Koenen ontworpen zitbank die de verbindingsweg tussen de nabestaanden in Amerika en de adoptanten in Limburg symboliseert. 
De bank heeft een plekje voor het gemeentehuis gekregen. 

Na de feestelijkheid in het gemeentehuis werd het programma voortgezet met een herdenkingsplechtigheid met kranslegging bij het 
bevrijdingsmonument te Mesch. Aan deze plechtigheid werd medewerking verleend door de drumband en fanfare St. Blasius uit 
Cadier en Keer, een afvaardiging van schutterij St. Sebastianus uit Mheer, de Wapenbroeders afdeling Maastricht en Omstreken en 
een aantal schoolkinderen van de plaatselijke basisschool. De dag werd in de avonduren op een ontspannen wijze afgesloten onder 
het genot van een drankje met muziek/zang van die Moselsänger in de Laathof te Mesch/Eijsden.

Op zondag 24 mei - Memorial Day - werd in de ochtend de eucharistieviering bijgewoond op de Amerikaanse begraafplaats. 
’s-Middags, tezamen met de vele andere duizenden belangstellenden, de herdenkingsplechtigheid. De dag werd afgesloten door 
aanwezig te zijn bij de receptie in het gemeentehuis.

Maandag 25 mei, de dag waarop Memorial Day gevierd wordt in Amerika, stond in het teken van het jubileumconcert in Thea-
ter aan het Vrijthof te Maastricht. Ook hiervoor waren onze Amerikaanse gasten uitgenodigd. Het was een geweldige avond met 
medewerking van de Marinierskapel onder leiding van chefdirigent majoor Peter Kleine Schaars in samenwerking met de bekende 
Limburgse artiesten sopraan Fenna 
Ograjensek, cabaretier zanger Jack Vin-
ders en popzangeres Imke Heitzer.
Aan het begin van het concert mocht 
scheidend voorzitter mevr. F. Opreij-
Bendermacher uit handen van burge-
meester D. Akkermans de aan de Stich-
ting toegekende Erepenning in Zilver 
van de gemeente Eijsden-Margraten in 
ontvangst nemen. Het concert was mede 
door de voortreffelijke presentatie van 
Paul ’t Lam een eclatant succes. Een 
fotocollage van de diverse activiteiten 
treft u aan in deze nieuwsbrief. 
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Certificate of Commemoration voor 
Amerikaanse nabestaanden 

Velen van u hebben in de loop van de jaren contact gekregen met
nabestaanden van Amerikaanse militairen, die op de begraafplaats van 
Margraten worden herdacht. Veelal gebeurt dit schriftelijk via mail of 
brief. In sommige gevallen worden er zelfs over en weer bezoeken
gebracht. Onze Stichting juicht dit toe. Door het gezamenlijk herdenken 
van een geadopteerde militair krijgt adoptie meer betekenis. 
In de 71 jaar dat het adoptieprogramma bestaat is de betekenis ervan 
gerijpt en heeft meer diepgang gekregen. Bij deze doen we een oproep aan 
alle adoptanten met connecties in Amerika om de adres- en mailgegevens 
van deze nabestaanden met ons te delen. Dit kunt u doen door een mail 
te sturen naar request@adoptiegraven-margraten.nl of door telefonisch 
contact met ons op te nemen. Speciaal voor onze Amerikaanse vrienden 
hebben we een Certificate of Commemoration in het leven geroepen, een 
schriftelijke weergave van het gezamenlijk herdenken van een
‘Margraten Boy’. 

Documentaire ‘Onze Soldaat’ valt in de prijzen
Op zondag 29 november 2015 reikte het 
Eindhovens Film Festival de Gouden 
Vleugel voor Beste Documentaire uit 
aan Jotja Ingrid Bessems voor haar 
intrigerende film ‘Onze Soldaat’. In de 
VS won de documentaire een Silver 
Spotlight Award. Dit voorjaar draait de 
film in Parkstad Limburg Theaters.
‘Onze Soldaat’ gaat over de emotionele 
verbintenis tussen twee continenten, die 
70 jaar na de oorlog nog altijd spring-
levend is. Twee verhalen laten zien hoe 
een anonieme Amerikaanse soldaat weer 
een gezicht krijgt door de adoptie van 
zijn graf in Margraten. De filmmaakster 
volgt haar ouders vanaf het moment dat 
ze bericht krijgen van de familie van 
de soldaat, van wie zij het graf hebben 
geadopteerd. En we beleven samen met 
de 83-jarige Gerda Roebroeks-Nelissen 
uit Sint Geertruid het ontstaan van de 
grafadoptie in 1945 en de manier waarop 
zij de betrokkenheid bij de gesneuvelden 
doorgeeft aan volgende generaties. 

Uit het juryrapport: ‘Deze film maakt 
een persoonlijk verhaal uit de familie 
van de maakster inzichtelijk voor een 

groot publiek. Haar film is een
monument voor alle soldaten die 
sneuvelen in oorlogstijd, niet alleen in 
Zuid-Limburg.’ 

Parkstad Limburg Theaters en het
Comité 4 & 5 mei Heerlen vertonen 
‘Onze Soldaat’ op 4 mei 2016 om 12.00 
uur tijdens de zogenaamde
Appeltaartmatinee. De maakster zal een 
inleiding geven. Na de voorstelling 
kunnen bezoekers napraten bij een 
gratis stuk appeltaart en een kop 
koffie of thee. Tickets à € 7,50 zijn 
te bestellen via de website
www.parkstadlimburgtheaters.nl

‘Onze Soldaat’ is een film van Jotja 
Bessems AV Producties en de
Stichting Samenwerkende
Heemkunde Organisaties
Margraten en is tot stand gekomen 
met steun van het Aanmoedigings-
fonds van de Koninklijke
Facultatieve en de Frans
Gijzelsstichting/initiatief van
Rotaryclub Heerlen. De film duurt 
47 minuten, bevat zowel een

Nederlandse als een Engels ondertitelde 
versie en is geschikt voor afspelen in 
Nederland en de VS. De DVD kost
€ 15,95 (exclusief verzendkosten).
Bestellen kan via de webshop op
www.adoptiegraven-margraten.nl
De DVD is ook verkrijgbaar bij
Multimate in Margraten.
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Speuren naar
nabestaanden/
familieleden
In de nieuwsbrief van verleden jaar 
heeft u kunnen lezen dat onze Stichting 
in beperkte mate aan adoptanten hulp 
verleent bij het doen van naspeuringen 
naar nabestaanden/familieleden van de 
geadopteerde bevrijders. Om dit goed te 
kunnen doen is een Ancestry
abonnement vereist. Onze Stichting 
heeft dit abonnement afgesloten. De 
kosten hiervan bedragen ongeveer 400 
dollar per jaar. Niet goedkoop dus. 
Desondanks zijn we best bereid dit te 
blijven doen, doch hopen dat u met ons 
van mening bent dat deze kosten niet 
uitsluitend door onze Stichting
kunnen worden gedragen. Dit is dan ook 
de reden waarom wij aan adoptanten, 
die wij met succes behulpzaam zijn 
geweest, verzoeken om ons een
financiële bijdrage in deze kosten te 
doen toekomen. Hoeveel? Dat mag u zelf 
bepalen. Het bedrag kan worden gestort 
op bankrekeningnummer NL 89 RABO 
0158 8200 45 (BIC: RABONL2U) ten 
gunste van de Stichting Adoptie Graven 
Amerikaanse Begraafplaats Margraten 
o.v.v. naam en bijdrage kosten speuren 
nabestaanden.

Goed om te weten ………..
- In Beek, op een kwartier rijden vanaf de Amerikaanse begraafplaats in Margraten,
 bevindt zich het oorlogsmuseum Eyewitness, waar de Europese geschiedenis van
 de Tweede Wereldoorlog op indrukwekkende wijze wordt vertoond. De historische
 verzameling heeft een groot educatief aspect en zou voor scholen verplichte kost
 moeten zijn. In dertien diorama’s worden met 150 levensechte figuren en originele
 attributen verschillende oorlogsscènes uitgebeeld. Het museum onderbouwt haar
 verhaal met films, foto’s, iPads met achtergrondinformatie en geluidseffecten. Als
 u Amerikaanse nabestaanden of vrienden op bezoek hebt dan is een bezoek aan dit
 museum absoluut een aanrader. Voor meer informatie zie:
 http://en.eyewitnesswo2.nl/

- Op zondag 4 september 2016 om 15.00 uur wordt met het Liberation Concert
 Margraten voor de elfde keer een muzikaal eerbetoon gegeven aan de soldaten
 die op de Amerikaanse begraafplaats hun laatste rustplaats vinden. Het concert
 staat dit jaar in het teken van heimwee en het verlangen naar rust en vrede. Voor
 het programma en andere informatie verwijzen wij u graag naar de
 website http://www.margrateneerbetoon.nl en de bijgesloten folder

Landelijke première documentaire
Ageless Friends zondag 17 april in
Forum Theater Sittard 
Ageless Friends (Tijdloze vrienden) van 
documentairemaker Marijn Poels is een 
intens verhaal over Heerlenaar Maarten 
Vossen, die op 13-jarige leeftijd een graf 
adopteerde op de Amerikaanse
begraafplaats in Margraten. Hij startte 
een zoektocht naar P.F.C. James E. 
Wickline. De zoektocht bracht Vossen 
niet alleen dichter bij het verhaal achter 
één van de witte kruisen en
Davidsterren. De documentaire laat 
namelijk ook zien hoe 70 jaar na de 
bevrijding een heldenverhaal nog steeds 
doorleeft in het hart van een Limburgse 
adoptant als dank voor de herwonnen 
vrijheid en democratie evenals in de 
harten van mensen in Amerika. Eind 
december ontving documentairemaker 
Marijn Poels in Los Angeles al een 
Golden Award voor deze film. Deze onderscheiding kreeg Poels van het IIFA, een jury 
die getalenteerde onafhankelijke filmmakers met unieke producties uit de hele wereld 
selecteert. 

Op zondag 17 april a.s. zal om 14.00 uur de première van deze documentaire
plaatsvinden in het Forum Theater Sittard. Marijn Poels en het Limburgs Jeugdorkest 
o.l.v. Björn Bus hebben de handen in elkaar geslagen om er een unieke, inspirerende 
en eervolle première van te maken. Voorafgaand aan de film zal het Limburgs
Jeugdorkest enkele unieke muzikale stukken ten gehore brengen, ter nagedachtenis 

aan alle gesneuvelden die hun laatste 
rustplaats hebben gevonden op de 
begraafplaats in Margraten. Er zijn 
zowel gasten uit Amerika als Nederland 
aanwezig. Aansluitend is er gelegenheid 
voor een drankje.

Reserveren kan via:
www.forumsittard.nl of via het
telefoonnummer:
0900 222 8888 (40c. pm).
Locatie:
Engelenkampstraat 68,
6131 JJ Sittard.
Bekijk de trailer via:
http://www.marijnpoels.com/
agelessfriends.html 
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Het Jubileumconcert in Theater aan het Vrijthof te Maastricht door de Marinierskapel, met optredens van sopraan Fenna Ograjensek, cabaretier 
zanger Jack Vinders en popzangeres Imke Heitzer. Die avond ontving scheidend voorzitter mevr. F. Opreij-Bendermacher uit handen van
burgemeester D. Akkermans de aan de Stichting toegekende Erepenning in Zilver van de gemeente Eijsden-Margraten. 

In Mesch vond een 
indrukwekkende 
herdenkings-
plechtigheid bij het 
bevrijdings-
monument plaats.

De AWON-ers kregen op zaterdag 23 mei een lunch aangeboden in de recreatieve ruimte van 
Multimate in Margraten. Daar werd door Jotja Bessems haar filmdocumentaire ‘Onze Soldaat’ 
vertoond en tekende AWON-bestuurslid Gerry Morenski het Gulden Boek van de Stichting.

In het gemeentehuis van Eijsden-Margraten vond een ontmoeting plaats tussen
nabestaanden/familieleden en adoptanten.
De AWON schonk onze jubilerende Stichting een door beeldhouwer Paul Koenen ontworpen 
zitbank die de verbindingsweg tussen de nabestaanden in Amerika en de adoptanten in Limburg 
symboliseert.

Herdenking 70 jaar adoptieprogramma


